
Quinta 
Número 3.759 | Diretor Ren: ro: 

1/0) N NT D,O) 

ÔNIBUS 
DA GRANDE CURITIBA 

A notícia no ponto "| gestão do Brasil 

Curitiba é eleita a 
capital com a melhor 

(Páginas) 

Conheça mais sobre 
nossos produtos no 
site gruporãa com 

Eta na página & 

Veículos terão que circular pelas 
laterais das praças de pedágio 

Com o fim da concessão das rodovias do Anel de Integração do Paraná, um novo fluxo de tráfego será organizado, a partir deste 
final de semana, nas 27 praças de pedágios que serão desativadas até a implementação de um novo modelo. (Página 3) 

Governo libera 
R$ 1,4 bilhão 
para compra 
de vacinas 
O Plano Nacional de Imunização recebeu 
R$ 1,4 bilhão para a compra de 100 milhões de 
doses das vacinas contra a covid-19. O dinheiro 
veio por meio de um crédito suplementar no 
Orçamento de 2021, que remanejou recursos 
sem impactar as contas públicas. (Página 12) 

REGIÃO METROPOLITANA 

Parque das Águas de Pinhais 
comemora três anos 

>>> (Página my 

Coxa estreia Á OOT AS 
no Estadual 
contrao 
Cianorte 

(Página 6) 

Paraná 
definirá 
nova parceria 

(Página) 
parao futebol 

7." São Paulo e Athletico fizeram um jogo muito disputado, mas com pouca inspiração na noite de ontem, 
no Morumbi. O empate mantém as duas equipes a apenas 5 pontos da zona de rebaixamento. 

Jornale” R3A |==:- | gruportacom 
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Fique Ligado 
Frase 

do dia 
“A única alegria 

no mundo é 
começar. É bom 

viver porque viver 
é começar sempre, 
acada instante.” 

Cesare Pavese 

Instituto Editora Jornal do Ônibus Ltda - EPP [CNP 1125525 
Verificador de Redação | Administração | Rua Fagundes Varela, 2082 
Comunicação Circulação de Segunda a Sexta-feira. 

EU O [757 
Como se prevenir qu: 

Concurso ne s71ã 

da 4º onda da Covid? —— 
Mega Sena 

(O piseniacisos China e países europeus ses países e atingiu em | Concurso ns2431 

pandemia custou estão surpreendendo o cheio ao Brasil em mar- | 08-11 
caro ao Brasil em mundo com um aumen- ço de 2020. Ou seja, se 

todos os sentidos. Nos to exagerado de pessoas o script for repetido, em 
últimos tempos temos infectadas. abril ou maio de 20: 
experimentado umasen- A China, A Alemanha estaremos novamente 

o de alívio comare- e a Rússia enfrentam em lockdown e com os | 01-10-11-19:30-50-80 
dução gradual dos casos um quadro mais grave hospitais lotados. 
que provocam interna- do que a Organização Para não repetir os er- 
ções e mortes. Sentimos Mundial da Saúde está  rosdo passado, o momen- 
como se o vírus tivesse chamando de quarta toéo Brasil planejar uma | Lotofácil 
ficado no passado e pre- onda. Se puxarmos pela defesa da população para | Concurso ne2300 
cisamos de um recome- memória, a pandemia que essa * ” | 01-03-05-06-07 
go. Mas é preciso ficar começou no segundo não nos “ma 09-10-11-13-14 
alerta com a situação. A semestre de 2019 nes- economicamente. E 15-17-21-22-24 

Timemania 
Concurso nº 1716 

sa 

VAN ROOOOGADARA 

IMAGEM DO DIA 

Menino migrante carrega 
comída em um centro 
de transporte e logística 
para refugiados, perto da 
fronteira entre a Polônia e 
Belarus. 

E 
WhatsApp permitirá apagar 
mensagens após até sete dia 

od 
O portal WaBetalnfo modificado até o lança 

identificou no beta mais mento ou anúncio oficial. 
recente do WhatsApp A intenção de estender 
Desktop que o serviço está o limite foi identificada no 
trabalhando em uma ex- começo de novembro no 
tensão do prazo da opção beta 2.21.23.1 do mensa- 
“Apagar para todos” em geiro para Android. Neste 
mensagens para até 7 dias caso, a ausência de um li 
e 8 minutos. O limite atu- mite de tempo estava sen- 
al do mensageiro é 1 hora, do planejada, então parece 
8 minutos e 16 segundos que os planos do serviço 

6 jo original. A mudaram ou o recurso está 
ativa ainda está em sendo testado em várias 

desenvolvimento, então é versões antes de ser intro- 
possível que este prazo seja. duzido ao público. E 

Editor chefe- Renato Barroso (reg 940/MTB/PR 
20-040 | Curitiba 
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PRF organiza fluxo de veículos |Notas políticas 
nas praças desativadas CEndeanaça 

A Caravana Requião realiza seu oitavo en- 
contro na cidade de Londrina, na próxima 

di a SR oi E a semana, dia 25 de Novembro, quinta-feira, 
Com o fim da con- = onde ficam as cabines, | | às 19h30, no Teatro Vila Rica. O movimen- 

cessão das rodovias do terão o tráfego bloque- | to é suprapartidário que pretende apoiar 
Anel de Integração do ado em ambos os sen- | | à candidatura de Roberto Requião ao Go- 
Paraná, um novo fluxo tidos. verno do Paraná contará com a presença de 
de tráfego será organi Para isso, será insta- | | lideranças de diversos partidos políticos, 

movimentos sociais e sindicais. lada uma nova sina 
zação. A nova canal 
zação de tráfego será 
implantada pelas con- 
cessionárias e operada 
pelas Polícia Rodovi 
ária Federal e Polícia 
Rodoviária Estadual, 
articuladas pela Secre- 
taria Estadual de Se: 
gurança Pública. “Com 
isso, a gente pretende 

ado, a partir deste fi- 
de semana, nas 27 

as de pedágios que 
serão desativadas até a 
implementação de um 
novo modelo. O objeti- 
vo é garantir a seguran- 
ça do usuário e evitar à 
formação de filas. 

Ao transitar por es- 
ses locais, os veículos 

das evitar qualquer tipo 
pistas centrais, e sim de acidente nas praças | Visita a Londrina 1 
pelas suas laterais — de pedágio”, explica o | Adriano Múhistedt, o coordenador estadual do 
desviando da infraes comandante-geral da | MCCP (Movimento Cristão de Conscientização 
trutura do pedágio em E - PMPR, coronel Hudson | - Política), visitou a cidade de Londrina a convite 

E AgN Dietas conto Veículos vão transitar pelas pistas. cio Teixeira ã si. As pistas centrais, Pesado bm Leôncio Teixeira. E do prefeito Marcelo Belinati o prefeito municipal; 
Jairo Tamura, presidente da Câmara Municipal de 

BEN OEEDOREEAD OANODO BA REBEEAAE DE EEOGEAEA oem | — Londrina, e Keity Rocha, presidente do Sindicato 
dos Taxistas de Londrina. 

PSD deve lançar candidato à Presidência | visitaatondrinaz 
Durante a viagem, Adriano esteve em reuniões 
sobre os descontos de IPI (Imposto sobre Pro- 
dutos Industrializados) para taxistas, com a in- 
tenção de discutir os rumos que serão tomados, 
além de apresentar o livro “Criança merece ser 
amada e não abusada”, feito pelo MCCF, aos 
seus colegas. M 

O PSD Nacional deu —putado federal Ney Lepre- IS]Y 1 
uma mostra de força po-  vost, um dos fundadores 
tica e união ao reunir - do partido, presidente do 
mais de 3 mil filiados, PSD de Curitiba e secre 
líderes, prefeitos, depu- . tário de Justiça, Família e 
tados e senadores duran- Trabalho do governador 
te encontro nacional da Ratinho Júnior que é o 
legenda realizado nesta presidente do partido no 
quarta-feira em Brasília O. estado. 
partido deixou claro que “O partido vai sim 
pretende entrar na dis- apresentar um programa 
puta pela presidência da . para o futuro do país. O 
República como protago- — Brasil precisa de solidarie 
nista. O partido quer ser dade, de diálogo, de res 
uma alternativa ao eleitor. peito, O Brasil precisa de 

a chamada terceira via. liberdade e democracia”, 
O PSD do Paraná foi disse Leprevost durante o 

representando pelo de 

Contorno Noroeste será 
inaugurado em abril 

“Uma das obras viárias - gosta de destacar a impor 
mais importantes em exe- ca di 
cução no Paraná, o Contor- . mensão desse projeto, com 
no Noroeste de Francisco 52 quilômetros de exten 
Beltrão, está sendo tocada são, que demandou 

E Ney Leprevost representou o Paraná a todo vapor. Ela deve ser . timentos na casa dos R$ 5 
curso. 8 no encontro nacional inaugurada até meados de milhões, sendo que R$ X 

abril” A afirmação é do pre- milhões apenas com terra 
sidente da Assembleia, de- . plenagem, drenagem, pavi 
putado Ademar Traiano, que. mentação, sinalização e se 

Romanelli reúne oeiou» moiêmenai "as gurmnça idea!0S qrma 
obras e voltou entusiasma- fundamental. Reforçará 

prefeitos elideranças docomoandamentorápido  igação do Sudoeste é Pan 
do Contorno que estabelece . cisco Beltrão com Cascavel 
uma conexão entre a PR-180 Dois O deputado Luiz se reúne com o prefeito nica a das 

Claudio Romanelli Marcos Mello (DEM) e | “a PR48ã dna die nin à, Responsável por levar a . crescimento do agronegó 
(PSB) reúne nesta quin-. lideranças de Colorado. | obra para Betão, Trsiano ca geração de empresa 
ta-feira, 24, e sexta- Na sexta-feira, o encon- 

feira, os pre! e troseráas9h como pre- ae ER ni = 
lideranças de Ângulo, feito Dr. Stefan Pauka (3) 
Colorado, São João do (PSD), o vice-prefeito 
Caiuá e Santo Antônio Nivaldo — Nascimento 
do Caiuá. Nesta quinta- (PSD) e lideranças de 
-feira, às 13h, Roma- São João do Caiuá. Às 
nelli tem encontro com 11h30, Romanelli en- 

ENA o empresário Toninho  trega kits de robótica no p) g 
E Disendif iso encoiiso com iicasicas Romano e vereadores colégio estadual Duque 
À de vários municípios 8 de Ângulo. de Caxias em Santo An- 

Às 16h30, o deputado tônio do Caiuá. E 
a pr ST 
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O segmento de pisci- 
cultura no Paraná, parti- 
cularmente a produção 
de tilápias, pode crescer 
no ritmo de 12% a 15% 
nos próximos anos. As 
oportunidades oferecidas 
pelo Estado para que os 
produtores tenham mais 
Íncilidade na criação fo- 
ram apresentadas ontem 
durante o International 
Fish Congress & Fish 
Expo Brasil 2021, maior 
encontro brasileiro da ca- 
deia do pescado, realiza- 
do em Foz do Iguaçu. 

"A visão do Governo 
do Estado é de abertura, 
de política de atração, 

Dilgação!Seab 
U 

de retenção, de estímulo 
e de facilitação no bom 
sentido, para que os em- 
presários e empreende- 
dores possam florescer e 
gerar resultados”, disse 
o secretário estadual da 
Agricultura e do Abaste- 
cimento, Norberto Orti- 
gara. Ele destacou que 
é possível o segmento 
seguir o mesmo caminho 
traçado pelo setores de 
suínos, frangos e leite, 
“Estamos dando saltos, 
ganhando — velocidade 
pela genética, pelo ma- 
nejo, pela conversão e 
a capacidade de baixar 
custos”, afirmou. M 

Um homem de 58 
anos foi preso ontem pela 
Polícia Rodoviária Fede- 
ral (PRF) transportando 
produtos. para procedi- 
mentos estéticos e trata- 
mentos de saúde, alguns 
sem autorização para uti- 
lização no Brasil. Foram 
encontrados 18 frascos 
de toxina botulínica, usa- 
da para redução derugas, 
e 36 envelopes de fios de 
sustentação para pele, 
avaliados em R$ 60 mil. 

Segundo a PRF, o mo- 

torista levantou suspeita 
ao passar em alta veloci- 
dade pela praça do pedá- 
glo,em Palmeira, durante 
uma fiscalização. Os poli- 
ciais foram atrás da cami- 
nhonete e a abordaram 
cerca de 10 km depois, 
em São Luiz do Purunã. 
Os produtos estavam 
em um compartimento 
atrás do banco traseiro 
do veículo. O motorista 
foi preso em flagrante e 
encaminhado à Polícia 
Federal em Curitiba. 

cai 12,82% em 

Com atuação preventi- 
va, investigação e plane- 
jamento executado pelas 
forças policiais, o número 
de mortes violentas in- 
tencionais (MVI) reduziu 
em 12,82% nos nove pri- 
meiros meses de 2021 no 
Paraná, em comparação 
com janeiro a setembro do 
ano anterior. O destaque 
é que em 174 municípios 
(43% do Estado) não hou 
ve ocorrências deste tipo 
de crime neste ano. Em 

020, neste período, foram 
154 cidades sem mortes 
violentas. 
Osdados foram divulga 

dos ontem pela Secretaria 
da Segurança Pública do 
Paraná. O levantamento 
aponta que o número de 

asos registrados de janei. 
roasetembro caiu de 1.651 
no ano passado para 1.466 
no mesmo período deste 
ano — 187 mortes a menos. 
Oindicador Mortes Violen- 

tas Intenciona é compos 
to porcrimes de homicídio 
doloso, latrocínio, lesões 
corporais seguida de mort 
efeminicídios. 

A redução dos crimes 
indica o acerto das estra: 

App de pesquisa 
ajuda a economizar 
na Black Friday 

A Black Friday está 
chegando. Esse é o mo 
mento em que muitos 
consumidores costu 
mam realizar compras 
a partir de boas ofertas. 
Para ajudar os paranac 
ses o Governo do Estado 
indica o aplicativo Me- 
nor Preço, fruto de uma 
parceria entre a Celepar 
e a Secretaria de Estado 
da Fazenda. A ferramen- 
ta, um desdobramento 
do Nota Paraná, permite 
comparação de quanto 
custa um mesmo pro- 
duto em diversos esta- 
belecimentos. — “Neste 
momento da inflação 
em alta temos essa fer- 
ramenta, o Menor Preço, 
que presta o auxílio nas 
buscas por produtos com 
preços mais adequados, 
frente às variações eco- 
nômicas no mercado fi- 
nanceiro”, esclareceu o 
secretário da Fazenda, 
Renê Garcia Junior. 

De acordo com o 

presidente da Celepar, 
Leandro Moura, o app 
é um grande aliado do 
cidadão na hora de reali- 
zar as compras. “Ele une 
tecnologia e economia. 
Estamos próximos a uma 
Black Friday, momento 
que aquece o mercado e 
o consumo, e quem não 
gosta de gastar menos 
pra adquirir um produ- 
to específico? Portanto, 
utilize essa ferramenta a 
seu favor”, disse. 

Com o aplicativo, dis- 
ponível na web e nas pla- 
taformas Android e iOS, 
a consumidor pode pes- 
quisar aproximadamente 
29 milhões de preços de 
produtos, que são atuali 
zados semanalmente por 
cerca de 100 mil estabe- 
lecimentos varejistas. A 
plataforma utiliza como 
base informações de mi- 
lhões de Notas Fiscais de 
Consumidor Eletrônica 
(NFC-e) que são emitidas 
diariamente no Estado. E 

Estado 

Número de mortes violentas 
relação a 2020 

BR gequção se deve ao forte trabalho integrado realizado pelas forças polícials do Estado 

tégias adotadas pelas po- 
lícias. “A redução se deve 
ao trabalho das forças de 
segurança, por meio de 

estratégica especifi 
ca, com ação direta e de 
inteligência policial contra 

otráfico de drogas, princ 
palmente, pois combaten: 
do este crime, combate 
se também o homicídio! 
afirmou o secretário dz 
Segurança Pública, Romu. 
lo Marinho Soares. M 

NOMEADO AAA 

im dos 

Passagens de ônibus 
intermunicipais vão 
ficar mais baratas 

O Departamento de Es- 
tradas de Rodagem do Pa- 
raná (DER/PR) vai reduzir 
o preço das passagens de 
transporte intermunicipal 
de passageiros de todas as 
linhas que cruzam praças 
de pedágio, com o tém 
no dos contratos de con- 
cessão nesta sexta-fe 
(26) e sábado (27). 

No caso das linhas ro- 
doviárias padrão, o valor 
não está embutido na ta- 
rifa básica cobrada, bas- 
tando as empresas deixa- 

rem de cobrar o valor do 
pedágio no ato da venda 
da passagem. No caso das 
linhas intermunicipais 
metropolitanas do inte. 
rior do Estado, o DER/PR 
está encaminhando às 
empresasas novas tabe 

p sa- 
a gens, descontado os cus. 

tos com pedágios. Todas 

com os preços 

as empresas que trans- 
portam passageiros em 
linhas intermunicipais do 
Paraná já foram oficiadas 
quanto à medida. & 

Fiscalização das empresas será feita por equipes do DER/PR 
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Curitiba é eleita a capital com “= 
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a melhor gestão do Brasil 

Prêmio foi concedido pelo Grupo Bandeirantes de São Paulo 

Curitiba foi eleita nes- 
ta terça-feira 

lentes, uma 
do Grupo Bandeirantes 

O objetivo da 
é reconhecer 

boas . práticas, contri- 
buindo para evolução da 
gestão pública nos 
municípios brasileiros, 

O prefeito Rafael Gre- 
foi representado no 

evento de premia 
pelo vice-prefeito E 
ardo Pimentel e pela 
secretária municipal da 

úde, Márcia Huçu- 
lak. “Fiquei em Curitiba 
imerso no Natal da Luz 
dos Pinhais”, disse o pre- 

“elebro com toda 
sse reconheci- alegria 

| Huçulak representaram o prefeito na premiação 

mento da qualidade do 
trabalho — desenvolvido 
em Curitiba.” 

uardo Pimen- 
tel, colha de Curiti- 
ba como a cidade com 

a melhor gestão pública 
do Brasil por um fórum 
tão qualificado é uma 

o que nos- 
sa administração, lide- 
rada pelo prefeito Rafael 

Greca, está no caminho 
certo” “Ficamos muito 
felizes e honrados com 
mais este reconheci- 
mento”, afirmou o vice- 
prefeito. m 

DEAD OVAR 

Os recursos fazem parte da quinta 
parcela do fundo rotativo 

Escolas municipais 
recebem R$ 3,4 

milhões para reparos 
Escolas, Centros Muni- 

cipais de Educação Infan- 
til (CMEIs) e Centros Mu- 

nicipais de Atendimento 
ucacional Especializa- 

do (CMAEES) receberam, 
neste mês, a quinta par- 
cela do ano do Programa 
Fundo Rotativo. O valor 
total é de R$ 3.4 milhões. 

O dinheiro é depo- 
sitado - diretamente na 
conta de cada unidade 
e serve para a aquisição 
de materiais de limpeza 
e pagamento de serviços 

rotineiros, como troca de 
vidros e pequenos conser- 
tos do dia a dia. A quantia 
destinada a cada unidade 
depende da estrutura e 
do número de estudantes 
matriculados. 

“Esses recursos contri- 
buem para a organização 
das unidades e, por serem 
descentralizados, agilizam 
compras e pagamentos”, 
explica o superintenden- 
te Executivo da Secretaria 
Municipal da Educação, 
Oséias de Oliveira M 

Casamento coletivo 
gratuito já tem 
322 inscritos 
OsCentros de Referência 

de Assistência Social (Cras) 
de Curitiba já fizeram a ins- 
crição de322 casais que vão 

ráocorrer em dois horários. 
Para participar do casa- 

mento coletivo, os noivos 

O casamento coletivo está marcado 
para o dia 18 de dezembro 

gruporacom 

A Secretaria da 

Saúde de Curiti- 
ba registrou, nesta 
quarta-feira (24), 58 
novos casos de co- 
vid-19 e dois óbitos 
de moradores da ci- 
dade pela doença. 
As vítimas são um 
homem e uma mu- 
lher, com idade en- 
tre 28 e 57 anos. Até 
o momento foram 

contabilizadas 7.791 
mortes na cidade 
provocadas pela do- 
ença. 
Com os novos ca- 

sos confirmados, 
298.214 moradores 

Saúde registra duas 
mortes e 58 casos 

de Curitiba testaram 
positivo para a co- 
vid-19 desde o início 

da pandemia. São 
1.187 casos ativos 

na cidade, corres- 
pondentes ao núme- 
ro de pessoas com 
potencial de trans- 
missão do vírus. 

A taxa de ocupa- 
ção dos 120 leitos de 
UTI SUS exclusivos 
para covid-19 está 
em 31%. Restam 83 
leitos livres. Dos 114 
leitos de enferma- 
rias SUS covid-19 
está em 40%. Há 68 
leitos vagos. M 

O Caminho de Luz do Passeio Público 
terá entrada e saída pela Rua Luiz Leão 

Circuito do Passeio 

Público estreia nesta 

quinta-feira 
O Caminho de Luz do Na- 

tal Condor no Passeio Públi- 
co, circuito natalino de carro, 
estreia nesta quinta-feira 
(25/11), às 20h, na programa- 
ção do Natal de Curitiba Luz. 
dos Pinhais 2021. A apresen- 
tação drive-thru no Passeio 
dará vida a passagens do nas- 
cimento de Jesus e a persona- 
“gens amados do Natal. Além 
disso, o público poderá apre- 
ciar atrações históricas do pri- 
meio parque da capital. 

O circuito precisa de agen- 
damento no site da progra- 
mação e irá ocorrer de terça 
a sexta-feira, em duas sessões 

[20h e 21h), até 30 de dezem- 
bro. Serão: 
Todas as vagas disponíveis 
até 12 de dezembro, já foram 
preenchidas, mas um terceiro 
lotede passeios será aberto na 
próxima sexta-feira (26/11) 
para 0 período restante. Nos 
dias do passeio de carro, o lo 
calestará fechado para pedes 
tres partir das 19h. 

A atração, que tem produ 
ção da Fundação Cultural de 
Curitiba e Instituto Curitiba 
de Arte e Cultura (ICAC) com 
direção artística de Edson 
Bueno, não ocorrerá nos dias 
24e25 de dezembro. 

Editora Jornal do Cinihe 
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As cinco 

A 

inda bem que o Co 
iba, que jogará sua 

última partida na cidade de 
Campinas, vai enfrentar o 
time da Ponte Preta, partida 
essa não valendo coisa algu 
ma para O time campineiro, 
pois, já saiu do suívea. Bem, 
para os. Cosas, classificado 
paraa Série A, em 2022, a úni 
ca coisa que pode acontecer 
é perder sua vice liderança, 
todavia, não vai mudar o dó- 
ar, Comentei, ontem, que o 
técnico paraguaio, Morinigo, 
disse aos quatro cantos que a 
derrota de domingo, em casa 
parao CSA, deixou o ambien 
temuito pesado. 

A imprensa carioca mis, 
turando alhos com bugalhos 
devido o empate do Mengão, 
onde ganhava por 240, e o 
Grêmio chegou ao emp: 
ao imputar no técnico, Rena 
to Gaúcho, o afrowcamento 
na partida para não prejudi 
car 0 Grêmio que está viven- 
do com a corda no pescoço. 
Seria ignorância ou antipatia 
a esse profissional, que vem 
mostrando muito mais quese 
esperava e com possibilidade: 
de ganhar mais um título, 
bertadores de América. En. 
raçado que o maior rival do 

ng tem sido 
jogando ontem à noite 
casa contra o Galo Mi 

Palmeiras, 

mais do Capitão 

Esportes 

Capitão Hidalgo 

Será necessário dizer que 
à Galo Mineiro já é o vence- 
dor do Brasileirão o jogo tão 
esperado, será sábado, em 
Montevidéu, entre o Famen- 
go x Palmeiras, e que para 
esses equipes tanto faz jogar 
por jogar o brasileirão, afinal, 
a distância é enorme do time 
mineiro. Espera aí, paciência 
temhora. 

Hoje, em Santos, o jogo 
entre o Santos x Fortaleza, 
está sendo encarado como 
primordial para o time peixe 

da Zona do Rebaixamento. O 
adversário da noite tem sido 
um time valoroso e muito 
bem classificado para um 
gar a Libertadores de Améri 

ca Portanto, a galera do peixe 
tem queir dar aquela força ao 
elenco que está bem fragil 
zada 

Por falar nesse jogo, co 
tratado que fui ao lado do 
locutor, Jarbas Duarte, Wal 
ter Correia no plantão, Os 
valdo Júnior e Carol Duarte 
nas reportagens, pela Iádio 
News-Santos EM 1029, com 
audiência em toda baixada 
santista Estaremos contando 
“com as participações, Rádio 
Futebol ao Vivoe Cb News a 

Hidalgo. rádio do Cay 

Lembre-se que: O melhor 
davida é sua história. 8 

Grêmio treina em Porto Alegre 
para decisão contra o Bahia 

O elenco do Grêmio se re- 
apresentou no CT Luiz € 
valho nesta quarta-feira e 
iniciou a preparação para o 
duelo com o Bahia pela pró- 
xima rodada do Campeonato 
Brasileiro. 

Os atletas que começaram 
o jogo contra o Flamengo na 
terça-feira realizaram traba- 
lho regenerativo, os outros 
foram ao gramado e treina- 
ram sob o comando do trei- 
nador Vagner Mancini. 
O Grêmio embarca na tar- 

de desta quarta-feira para 
Salvador para um jogo com 
cara de decisão contra o 

PEER PEDE CTA 

Bahia na Arena Fonte Nova. 
As duas equipes lutam con- 
tra o rebaixamento e uma 
derrota toma a tarefa com- 
plicada na sequência da 
competição 

Athletico e São Paulo só empatam 
e permanecem perto do Z4 
Rubro-Negro ainda estava sob efeito da conquista da Sul-Americana 

Ainda sob o efeito da con- ao Athletico. O Rubro-Negro, 
quista do bicampeonato da por sua vez, fechou e jogou na 
Copa Sul-Americana, o Athle- — tentativa de explorar os erros 
tico teve uma noite pouco ins- — do adversário. 
pirada diante do São Paulo, no No final, o 0x0 acabou sen- 
Morumbi, nesta quarta-feira O do um mau resultado para os 
tricolor paulista também pre- . dois lados. O Tricolor paulista e 
cisava do resultado para tentar o Rubro-Negro continuam com 
fugir da zona de rebaixamento, — 42 pontos, apenas cinco a mais. 
mas não teve força para vencer. que o Bahia, o primeiro dentro 
aboa defesa do Rubro-Negro.O da zona de rebaixamento e que 
placar de O x O foi o retrato fiel. ainda jogada na rodada. 
da partida. OAthletico voltaa campo 

O São Paulo, pelo fato de pelo Campeonato Brasileiro 
jogar em casa, procurou o ata- na sexta-feira dia 3, para en. 
que desde os primeiros minu- frentar o Cuiabá, na Baixa- 
tos. Mesmo ficando mais tem- da. O São Paulo joga com o 
po com a bola, não conseguiu Grêmio, no dia 2, em Porto São Paulo e Athletico fizeram um 
pressionar de maneira efetiva Alegre. E jogo muito disputado, mas pouco técnico 
LAO BODE OEA OO O 

Coxa estreia no Estadual contra o Cianorte 
» Paranaense de Futebol divul- 

gou na última terça-feira a tabela do Campe- 
onato Estadual do ano que vem. A competição 
começa em 22 de janeiro e a final do Estadual 
tem previsão para ser entre os dias 30 de março 
e 03 de abril. 

O Coxa fará 

O Coxa fará sua primeira partida contra. 

ira partida contra O 
ndo no “Conto Pe: 

ques da 1º rodada são os clássicos 
entre Athletico x Paraná Clube e Londrina x 
Maringá. O Atletiba será o 8 jogo das equipe: 
no Estadual e está marcado para 16 de feverei 
ro, quarta-feira, às 20h, no Couto Pereira. 

A equipes com menos pontos na fase inicial 
serão rebaixados para a Divisão de Acesso. O 
Estadual ainda dará três vagas para a Série D 
do Brasileirão em 2023 

Do TRICOLOR 
Paraná definirá parceria para o futebol na segunda 

DinlgaçãoPraná Cl 
O Paraná Clube convocou, por meio do 

Conselho Deliberativo, uma reunião extra- 
ordinária, na segunda-feira (29), para a de- 
finira parceria do departamento de futebol 
paranista para a próxima temporada. 

O encontro foi agendado com urgência, ra 
porque o Tricolor precisa até o dia 30 para Envira Justiça do Tbalho o plangamer CONSELHO 
to e cronograma para pagamento das dívi- 
das, e assim conseguir renovar o Ato Traba- 
lhista. 

Areunião será online às 18h30 e além de 
definir as propostas para o departamento 
de futebol profissional, o encontro vai de- 
bater também as comissões processantes, 
aprovação de ata da reunião anterior, e de- 
mais temas gerais.& 
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Fla e Palmeiras já estão no 
Uruguai para Libertadores 
Final da competição será no próximo sábado, em Montevidéu 

E: aa Y e O Flamengo e Pal- 
meiras já estão em 
Montevidéu para a 
final da Copa liberta- 
dores. O clube carioca 
recebeu o carinho da 
torcida rubro-negra 
em Montevidéu. Cerca 

de 20 torcedores re- 

cepcionaram o Fla no 
hotel em que o clube 
vai ficar hospedado. 

Já o avião do Verdão 
pousou no Aeroporto 
Internacional de 

volta das 
io de Bra- 

17h (horário de Brasi- 
lia), no Estádio Gran 
Parque Central. No dia 
seguinte, a equipe fará 
uma atividade no mes 
mo local, 
realizará o reconheci- 
mento do gramado no 
Estádio Centenário. Às 
15h15 de sexta, Abel 
Ferreira e um jogador 
do Palmeiras concede! 
rão entrevista coletiva. 

Já o Rubro-Nergro 
treinou ontem à tarde 
no Estádio Campe 
ôn del Siglo, do Pena 
rol. Onde será lá o lo. 
cal de preparação do 
clube carioca para a 
decisão.M 

mas antes 

Hoje, o Verdão rea- 
liza O primeiro treino 
em Montevidéu, às [MÃO auiro scgro foto primeiro a desembarcar no Uruguat 
OVO OO DD 

Seleção Feminina está pronta para 
o Torneio Internacional de Manaus 

A Seleção Feminina está 
pronta para a estreia no 
Torneio Internacional de 
Manaus. Nesta quarta, a ga foi surpreendida com 
equipe finalizou a prepara- — painéis e uma queima de 
ção para a partida contraa fogos para celebrar sua 
Índia na quinta, às 22 ho- 
ras (de Brasília), na Arena 
da Amazônia. 

O jogo marca a despe 
dida da meio-campista 
Formiga da Seleção, após 
26 anos defendendo a Ca- 
narinho. Diante do fim de 
sua trajetória, as demais es 
atletas da equipe e a co- 
missão técnica fizeram ho- 

nagens para a jogadora 
durante o treino, 

o chegar ao CT, Formi 

passagem e suas (últ 
ações como atleta do Brasil. 

Dentro de campo, a 
técnica Pia Sundhage c 
mandou uma atividade 
tática de apoio e suporte. 
Na sequência, organizou 

exercício de 7 contra 7 
espaço reduzido e pro- 

jetou o time que iniciará a 
partida m 

Atécnica Pia Sundhage comandou 
uma atividade tática de apoio e suporte 

Novo comando 

E) 
Vasco tem três nomes ; 
cotados para técnico 

A diretoria do Vasco está embora no Palmeiras, pode 
correndo para definir os no- . deixar o clube neste fim de 
mes que irão comandar seu . ano, é mais um profissional 
futebol na próxima tempo-  namira. 
rada. As posições de diretor Eduardo Preeland está vin- 
executivo e treinador preci- . culado ao Botafogo, que quer 
sam estar definidas para que que ele fique. Correndo por 
o planejamento do elenco . fora, o ex Palmeiras e Cruzei- 
tenha início. ro Alexandre Mattos, estaria 

fora do orçamento, segundo 
fontes ligadas à diretoria. 

Já entre os treinadores, 
são três os principais candi- 
datos: Dorival Jr, Zé Ricardo 
e Mano Menezes 

s, extrei- 
é nome for- 

te para nova estrutura. Seu 
nome é uma unanimidade 
no clube e ele está dispont- 
vel. Anderson Barros, que, 

| Ene 
para assumir o Cruzmaltino em 2022 

Botafogo começa a 
ter problemas para 
manter elenco 

lidade para montar um ra fica. Nem ele nem 
elencocompetitivo. o (Eduardo) Freeland 
Se por um lado o téc- . vão sair, acreditam no 

meu projeto. O ambien- 
conta com a simpatia te aqui é maravilhoso, 
dos jogadores, e mui- isso ajudou muito, É de 
tos gostariam de ficar, a . união, jogadores, comis- 
situação não é tão sim- . são técnica, equipetoda. 
ples. Isso porque o su-— É um negócio muito ba- 
cesso na campanha do. cana. Freeland e Ender- 
Brasileiro fez com que son são as peças mais 
os jogadores se valori- . importantes dessa subi- 
zassem no mercado e da do Botafogo”, disse o 
muitos deles estão em . mandatário 

Divulgação 

Adiretoria não valter facilidade 
para montar um elenco competitivo 

Divulgação 

e garante liderança « do 
Grupo A da Champions 

O Manchester City com 12 pontos na pri 
confirmou a classifi- meira posição da cha- 
cação para as oitavas ve, sem chances de ser 
da Liga dos Campe- alcançada pelo Pari 
des na liderança do Saint-Germain. 

Grupo A. O Citizens No outro jogo do 
enfrentou o PSG nesta Grupo A, o RB Leipzig 
quarta-feira e venceu goleou o Club Brugge 
por 2 a 1, de virada, por 5a 0, fora de casa, 
no Etihad Stadium. O e subiu para a terceira 
triunfo deixa a equipe posição da chave. 

Editora Jornal do Ônibus 



Publicidade Legal 

1 asavcáma Eras: epi Rr potsssaEs Ge eas E 
O(A) PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas, com fundamento na Lei Fede- 

68 inciso Xi, 
DECRETA 

AM 1º Fica aberto crio adicional suplementar com base em anulação 
parcial, no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). para 
felorço no exercício linancoiro de 2021 da(s) seguintes) dolação(ões) 
orçamentárias) 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
Procuradoria Geral do Município 

Unidade Orçamentária Gabineta do Procurados - Pgm 
04,001 

Funcional Programática: — Aividado Defendor os interesses do Mun 
0.001.004 0122.0002 2009 

Elemento de Despesa Valor 
3390390000 - Outros servi | 01000 - Recursos Ordiná- | R$ 9.600,00 
os de lerceiros - pessoa |. ros (Livres) Exercício 

jurídica Corento 
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: Rs 8.600,00 

Ar, 2º Para dar cobertura ao (8) cródio() indicado(s) no artigo amiaior 
Sorá(Ão) anulada(s) parciaimento a(s) seguite(s) dotação(ões) especi 
cada(s 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
Procuradoria Goral do Município 

Unidado Orçamentária: Gabinete do Procurador - Pgm 
04001 

Funcional Programática: |. Atvidado: Defender os interesses do 
(04,001 0004.0122.0002.20091 Municipio 

Elomento de Desposa Fonte de Recurso Valor 
4480510000 - Obras à insa- 01000 - Recursos Ordind- R$ 9:609.00 

laçõos is (Lres) Exercicio 
Corrente 

VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 9.609,00 
At 3º Fica inserido no Anexo | da Lei Municipal nº 3645 do 2 de Se- 
lembro do 2020, que dispõe sobra à Le de Dietizes Orçamentárias 
para o axoricio do 2021, 0 og: Programa: OO - Programa Muni cipal do Apoio Administravo 
Nº Ação Produto Unidade Meia Valor | Recurso 

Modida, 
2009 Dofondor Apoio | Outras O R$ 01000- Rocur 

8 Intores Administra: Unidades 154.010, s0s Ordinários 
medo ivo oMeddas O (Livres Exor 

Municipio, clio Corranto 
At 4º Fica inordo no Anexo | da Li Municipal nº 3182 do 13 do So- 
tumbro de 2017, que depõe sobre o Plano Plurianual para o periodo de 
2018 2021, o soquinto 

Orgão! 0% - Procuradora 6 | do Munieipio. 
Programa: 0002 - Programa Municipal do Apoio Administrativo 
Indicado” Apoio Aciniiravo — Unidade de — Outras Unidades 

o e Medidas 
Madida 1/0000 

Recente: 
Mota: 30000 
Ação: 2009 - Dolandor os introssos do Município. 

Produto: Apoio Administrativo Unidade de Ouiras Unidados 
Madida: o Modidas 

Vineulo: 01000 - Recursos Ornários (Livos)- Exercício Corrente 
Ano Mota Física Mota Financoira 
208 o 000 
ao E) 000 
2020 1 180.000,00 
2021 o 154.010,00 

Valor Total do Programa 1 314.010,00 
Art 8º O crédio axócional suplementar, aberto por este Decreto, terá 
vigência até 31 de Dezembro da 2021 
Art 6º Esto Docroto antra em vigor na data de sua publicação. 

Profeitura do Município do Araucária. 23 de novembro d 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prefeito de Araucária 

1] Araucária 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 84127/2020 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
No cia 22/11/2021, a Município de Araucária, Estado do Paraná, stuado 
na Rua Pedro Diuszez, 111, nasto ato representado pelo(a) Secretá- 
fio(a) Municipal Sra). ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI 
CPF: 007.146 379.80, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de” 
1989, e da Let nº 10.520, da 17 de julho da 2002, e do Decreto Munic 
pal nº 34.416/2020, o demais normas legais aplicáveis, em faca da. 
classificação da proposta apresentada no(a) PREGÃO Nº. 28/2021 
RESOLVE registrar o preço ofertado pola empresafomecedor NCLN 
EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E REFORMAS LTDA, localizada. 
RUA DIDIO SANTOS, nº 698, VILA SANTA TEREZINHA, inscrita no. 
CNP sob o nº 29.056,031/0001-46 representada poloa) Sr(a) NARIO| 
ANTONIO MACEDO GOSTA, CPF: 031.362.240.69, conforme o(s) 
Ttem(ns) abaixo ciscriminado(s), com sauts)respectvo(s) preços) unitá- 
fios) o quantidada(s), em nome da empresa acima citada. Contratação. 
de Empresa Especializada em Manutenção e Instalação de Extinores 
de Incêndio com a fornecimento de materiais a acessórios, No valor total 
de R$38.638,48 

ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBS: À tabela clada encontra-se deponel, ngraimente, no dá 
oficial trênico muneipi, sie: 
racao aa ap a, para cor o inren 

DECRETO Nº 36.967, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Abxe crédio adicional suplementar no orçamento do Município, com 
basa em excesso do arrecadação no valor de R$ 400.000,00 (quatro 
centos ml reais) 
O(A) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA, Estado da Paraná, com base nos. 
Arígos 41, 1,42, 43, 19,11, 6 3 e 8 4º da Loi Federal nº 4320, de 17 
de março de 1964, na Lei de Drstrizes | nº 35452020 de 

At 1º Fica aberto crédito adicional suplementar com basa em excesso 
de arrecadação, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mi reais) 
para reforço no exercício financeiro de 2021 da(s) seguinte(s) dota 

Unidada Orçamentária: Gabinete da Secretário - Smct 
18001 

Funcional Programática: Atvidade: Adquiri bens móveis e equipa- 
18.001 0013.0392 0010 2169. 
Elemento de Despesa Fonte de Recurso 

4490520000 - Equipamentos 01902 - Emenda Imposi R$ 200.000,00 

18.001.0013 0382 0010 2169 
Elemento de Despess ” Fontede Recurso” 7 Valor 

4490520000 - Equipamentos 01901 - Emenda Imposit- R$ 200.000,00 
e material permanente... va Translerência Especial 

TF 1 - Dep. Ricardo Baros 
R$ 200.000,00 (trans 
Tido em 24092021) 

VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 400.000,00 
Art, 2º Para dar cobertura ao(s) crédito) indicado(s) no ariga anterior 
será(ão) ulizado(s) tecurso(s) provenientes) do excesso de arrecada: 
ção dals) teceita(s); 2418961101 - Emenda Impositva Transtorência 
Especial nº 1 - Dep, Ricardo Baros - R$ 200.000,00 (ranslerido em 
24/09/2021) - Vinculo. 1901, 2418991101 - Emenda Imposiiva Transio 
rência Especial nº 21 - Dep. Evandro Roman - R$ 200.000,00 (ranster- 
do em 24092021) Vinculo; 1902 da fonte 1901 - Emanda Imposilva 
Transferência Especial nº 1 - Dep. Ricardo Barros - R$ 200.000,00 
lransferido em 24092021), 1902 - Emenda Imposiwa Transferência 
Especial nº 21 - Dep. Evandro Roman - R$ 200.000,00 (ransterido em 
240972021) nos termos do inciso 1, $ 1º, artigo 43, da Lei Federal 
4.320, do 17 de março de 1964. 
Art. º Esto Decrao entra em vigor na data do sua publicação. 
Profoitura do Municipio de Araucária. 23 de novembro de 2021 

HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

ARAUCÁRIA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TIPO MENOR PREÇO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105715/2021 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 034/2021 

OBJETO: Contratação de ompresa de angenhatia para reforma a am- 
plação da APAE — Campo Redondo, conforme projeto, condições da 
execução e fecalização e sob o controle técnico da Secretaria Municipal 
de Obras e Transportes, nos lemos estabelecidos no Edial e seus 
Aneros. VALOR MÁXIMO: O preço Iotal máximo é de R$ 21884849 
(duzentos e dezoito mi, otocentos e e oito reais e quaren- 
ta e nove centavos). DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
No Departamento de Licitações e Compras, são na Rua Padro Druszcz 
nº 160, sobreoja Conto — Araucára'PR até às 13:30 horas do dia 04 
de janeiro de 2022 e a ABERTURA so dará no mesmo dia local às 
140 horas. O Edital completo está disponivel no site 
hitps:/araucaria prgovbr ou no Departamento de Licitações e 
Compras, das Sh00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Informações. 
pelo tolefone (41) 3614-1400 Ramal1490 ou através do e-mail: cplo- 
seBaraucaria prgovbr. 

Araucária. 23 de novembro de 2021 

DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO Até 09:00 hs do dia 
DAS PROPOSTAS os12aaar 

DATA E HORÁRIO DAABERTURADA Às 09:00 hs do dia 
PÚBLICA og/i22021 

O edial completa e possíveis alerações está/ão) disponiveleis) no sie. 
ips: araucaria pe gov ou no Departamento de Licitações e 
Compras, das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Informações pelo. 
telelona (41) 2614-1400 — Ramal: 1699 (DLC) / 2614-1400 — Ramal: 
2a08e-mairjciido dubialaçParaucaria pr gov br. 

Araucária, 24 de novembro da 2021, 
JUCILEIDE VIANA DOS REIS DUBIELA 

PREGOEIRO 

= 
ES ARAUCÁRIA 

DECRETO Nº 36.988, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Abre crédio adicional suplementar no orçamento do Município, com 
base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 
4.080 000,00 (quatro milhões, oitenta mil reais) 
O(A) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, com base nos. 
Arigos 41, |, 42 e 43, 8º, da Lei Faderal nº 4320, de 17 de março 
de 1964, na Loi do Dietizos Orcamentárias nº 3845/2020 do 
28/08/2020 a na Loi Orçamontária Anual nº 388012020 do 23/12/2020: 

DECRETA 
Art, 1º Fica abro crédio aciona! suplementar, com base em anulação. 
parcial, no valor de R$ 4 080.000,00 (quatro milhões, olenta mil reais 
para relorço no exercício financeiro de 2021 da(s) seguinte(s) doa 
sáo(ões) orçamentárias): CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 

Secretaria Municipal de Saúdo 
Unidade Orçamentária: 12001 Fundo Municipal de Saúdo 

Funcional Programática. Atidade-Manter a fortalecer as ações. 
12.001 0010 0302.0005.2118 . de saúde na alenção secundárias 

terciária 
Valor 
R$ 

3.180.000,00 de terceiros - possoa jurídica — Vinculadas (EC 29/0- 
159%) Exercício Contente 

Secretaria Municipal de Saúdo. 
Unidade Orçamentária: 12.001 

Funcional Programática 
Fundo Municipal de Saúdo 

Aúvidade Manter a fortalecer as ações. 
12.0010010.0902.0005.2118 do saúdo na atenção secundária o 

terciária 
Elemento de Despesa Fontede Recurso | Valor 
3371700000 - Rateio pela 01000 - Recursos Ordl- R$ 500.000,00 
participação em consórcio... nários (Lvre)- Exercicio 

público Corrente, 
Socretaria Municipal de Saúdo 

Uhnidado Orçamentária: 12.001 Fundo Municipal do Saúdo 
Funcional Programática. Atiidado Mantor as atvidados do gs 

12.009 0010.0301 00052107 tão de recursos humanos para o sistema 
muniipal do saúdo 

Elemento de Despesa Fontedo Recurso Valor 
3190940000 - Indenizações e 01000 - Recursos Ordi. R$ 150.900,00 
restluições trabalhistas. nários (Livros) Exareício 

Corrnto, 
Socrotaria Municipal de Saúdo 

Unidade Orçamentária: 12.001 Fundo Municipal do Saúdo 
Funcional Programática: Atividade Manter as atividados do ge 

12.001.0010.0301.0005.2107 tão do recursos humanos para o sistema. 
municipal do saúdo 

Elemento do Dosposa Fonte de Rocurs: Valor 
3190160000 - Cura despesas 01303 - Saúdo Ro 

variáveis -possoal civil Vinculadas (EC 290 
153) Exorcio Corento 

VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 4.080.000,00 
A 2º Para dar coberiura ao () cris) Indicado(s) no artigo anoror 
seáfão) anulado) parciaiment as) seguitoa) dotação) espci 
cado) 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
Secretaria Municipal de Saúdo 

Unidado Orçamentária: 12.001 Fundo Municipal do Saúdo 
Funcional Programática: —— Alvidado: Mantor as atvidados da gos- 

12.001.0010.0301.0005.2107 tão da recursos humanos para o sitoma. 
munlipal do saúdo 

Elemento de Despesa Fontede Recurso Valor 
3390460000 - Auxdio- 01000 - Recursos Ordi- R$ 150.000,00 

alimentação nários (Livros) Exercicio 
Corrente. 

Socrotaria Municipal de Saúdo 
Uhidado Orçamentária: 12.001. Fundo Municipal de Saúdo 

Funcional Programática: | Atvidade: Manter as atvidados do gos 
12.001.0010.0301.0005.2107 ão de recursos humanos para o sistema 

municipal do saúdo 
Elemento de Dosposa | FontodoRecurso | Valor 

3490110000 - Vencimentos e | 0100 - Recursos Ordr A$ 500.000,00. 
vantagens fixas - pessoal cv nários (Lvrs)- Exercicio 

Corrente, 
Secretaria Municipal de Saúdo 

Unidade Orçamentária: 12.001]... Fundo Municipal de Saúde 
Funcional Programática: Atvidado: Mantor as atividados do gos 

12.001.0010.0301.0005.2107 ão do rocursos humanos para o sistoma 
municipal de saúdo 

Elemento de Despesa FontedeRecurso | Valor 
3190110000 - Vencimentos e (01305 -Smúdo- Recotas RE 
vartagens fixas - possoal vi | Vinculadas (EC 29/00... 3.430.000,00 

18%) Eletcco Coreto 
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 4.080.000,00 

Ar. 39 Este Decreto entra em vigor na ta do sua pubicação. 
Preeura do Município de Araucária, 23 de novembro de 2021. 

MISSAM HUSSEIN DEMAINI 
Profit do Araucária 

197 8264. OBJETO: reparos no Colágo Estadual Antênio 
Torto, no Municipio de ParanaciyPR. DATA E HORÁRIO DA DISPUTA: 09 
de dezembro 2021, às 09:00 (nove horas) por meio de sistema eletrônico do 
Banco do Brasi. VALOR MÁXIMO: R$ 379 480.54 (tuzenos e sotonta à nove. 
ma, quatrocentos e oitenta res e cinquenta quatro centavo). RETIRADA 

”ONICOS INSTRUTORES: DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS | “encontram 
à disposição no portal — PREGÃO ELETRÔNICO DO 
BANCO DO BRASIL. pesquisa avançada (INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO ” EDUCACIONAL). Também no portal 
en comprasporana e gov te no Hrk Consulta a Lidtações: Consuta de 
Editas. Informações: (41) 3250-2286 ou (41) 3250-8902. DATA: 231112021 
Comissão Pemanemte de Ltação. 

ET PER PER e TA 

Pulicação de editais, atas e batanços? Entre em contato no tel (4) 263:2002 
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(ES Araucária 
DECRETO Nº 36.989, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Abre crédio adicional suplementar no orçamento do Municipio, com 
baso om anulação parcial de cotação orçamantária no valor de R$ 
870.000,00 (oitocentos a setenta mi reis) 
O(A) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, com base nos 
Artigos 41,1, 42 0 43, 81º, da Lei Fadaral nº 4.320, da 17 de março 
de 1954, na Lei de Diotizes Orçamentárias nº 36452020 de 
28/09/2080 6 na Lol Orçamentária Anual nº 3660/2020 de 23/12/2020: 

DECRETA 
At 1º Fica aberto crédio aciona! suplementar com base em anulação 
parcial, no valor de R$ 870.900,00 (oliocentos setenta mil reis). para. 
telorça na exercício Inancero de 2021 da(s) seguint(s) dotação(ões) 
orçamentária(s) 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
Socrotaria Municipal de Maio Amblonto 

Unidado Orçamentária: 15.001 | Gabineto do Secretário - Smma 
Funcional Programática. | Avidade-Dar destino adequado aos 

15001.0018.0541 DOOO 2160 | Resíduos Sólidos Urbanos. 
Elemento de Despesa Fontede Recurso Valor 

3771700000 - Ratoio pola | 01541 -Taxapela — R$870.00000 
participação om consórcio Prestação do Serviços 

púbico. 
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 870.000,00 

A 2º Para dar coberta no () cria nicado() no atgo anterior 
seafão)anulada(s) parciimente a) seguintes) dotção(ões) espec. 
cada) 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
Secrotaia Municipal do Meio Ambiente 

Unidade Orçamentária: 15.01 Gabinete da Secretário - Smma 
Funcional Programática: Atividade: Gerancir os serviços de. 

15,001 0016.0541 0009.2159. Limpeza Pública. 
Elemento de Desposa  Fontede Recurso Valor 

380300000 - Ouros serviços | 01611 -Taxapela — R$87000000 
de lercios - pessoa jurídica, Prestação de Serviços 

VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 870.000,00 
Art. 3% Esto Decreto ontra em vigor na data de sua publicação Proliura do Município do Araucária, 23 de novembro da 2021 

HISSAM HUSSEIN DEHAIN 
Profoito do Araucária 

DECRETO Nº 36.990, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Abro crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com 
baso em anulação parcial de dolação orçamentária no valor de AS 
32, 600.00 (int o doi mi a soiscantos toa) 
O/A) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná. com basa nos. 
Artigos 41,1, 42 0 43, 6 1º, da Lo Federal nº 4.320, da 17 do março 
de 1964, na Loi do Diotizes ias 1º 38452020 do 
28/09/2020 o na Lol Orçamentária Anual nº 3680/2020 da 23/12/2020: 

DECRETA 
At, 1º Fica abarto crédito accional suplementar com base em anulação 
parcial, no valor do R$ 32.600,00 (tinta e dois mi o seiscentos reais) 
para roloço no axarcicio financeiro da 2021 da(s) saguinte(s) data. 
Gáo(õ0s) arçamantária(s): CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 

Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade Orçamentária: 12.001/ Fundo Municipal do Saúdo 

Funcional Programática: — Atvidado:Qualicar a assistência farma- 
12.001,0010.0303.0008 2122 (câtica a promover o acossa da popula 

ção aos modicamantos assorcais 
Elemento do Despesa Fonte de Recur Valor 

3871700000 - Ratoio pela 01303 - Saúdo- Recotas R$ 32.500,00 
participação om consércio | Vinculadas (EC 29/00 

público 1534) Exercicio Corento 
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 22.600,00 

At 2º Para dar coborura no () crédio(s Indicados) na artigo anterior 
) seguinte(s) dotação(Des) aspecif- 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
Secretaria Municipal do Saúdo 

Unidado Orçamentária: 12.001. Fundo Municipal do Saúdo 
Funcional Programática: Acividado: Qualificar a assistência. 

12.001,0010.0303.0005 2122 . armacáutica a promover o acesso da 
Pepulação aos medicamentos essem- 

cias 
Elemento de Dosposa  Fontedo Recurso Valor 

290320000 - Matoral, bem ou | 01303 - Saúdo- Reco: R$ 32.600,00 
serviço para cstlouição gratuita. tas Vinculadas (EC 

28/00. 169%) Exereício 
Corrente 

VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 32.600,00 
At 3 Esto Docroloantra am vigor na data de sua publicação. 

Protitura da Município de Araucária, 23 de novembro de 202, 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prefeito do Araucária 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 87/2021 
O Prefeito Munkipal de Quatro Barras, no usa de suas atribuições, 
declara dispensado de citação à despesa abaixo especificada. 
Processo nº 156252021. Objeto: Contratação de empresa para 
Revisão do veiculo MB Sprinter, ano 2020 Piaca RHB 2E12. com 
fuera no artigo 24 inciso Ilda Lei n” 8.666/93, e consonância com o 
Parecer Jurídico nº 358/2021. 
CONTRATADA: SAVANA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA 
CNPJ: 24.706.364/0004-00 
VALOR DA DISPENSA DE R$: 1.688,33 (Mi seiscentos e oitenta e 
oito reais e trinta e três centavos) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 384 — 1800308244000521023290 
30000 - Material de Consumo. 

LORENO BERNARDO 
TOLARDO:57464952987 

Loreno Bernardo Tolardo 
Prefeito Municipal 

“SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÁ 
CNPJ; 76,105 568/0001-39 Av. Dom Pedro Il nº 
110 - Centro - 83 420.000 - Quatro Barras - PR. 

EI asavcámia 
DECRETO Nº 35.991, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Abra crédito adicional suplementar no orçamento do Município. com 
baso om anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 
2.810.000 00 (dois milhões, otocentos e dez mil reais) 
O(A) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná. com baso nos 
Artigos 41, | 42 e 43, 6 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, na Lei de Diretrizes Orcamentáras né 3645/2020 do 
280ar2nãa e na Lei Orçamentária Anual nº 3660/2020 de 23/12/2020: 

DECRETA 
At 1º Fica aberto crédio adicional suplementar com base em anulação 
parcial, no valor de R$ 2.810.000,00 (dois milhões, olocentos e dez mi 
ess), para reforço no exercício fnanceiro de 2021 da(s) seguine(s) 
dolação(ões) orçamentárias) 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 

Funcional Programática:  Asvidade- Garanir recursos humanos à edu- 
11.002. 0012.0367.0003.20. cação básica com recursos do FUNDEB. 

E 
Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 

3191130000 - Obrigações 01101 - FUNDEF 605% - R$ 600.000.00 
patronais Eeicio Corrente 

“Socrotaria Municipal do 
Unidade Orçamentária: Administração Geral da Educação 

11,001 
Funciona! Programática. Atvidade Manter e prover recursos humanos. 

11.001.0012.0367.0003.20 (servidores) para as unidades educacionais. 
a especiais do municipio de Araucária 

Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
3190940000 - Indeniza- — 01103 - 5% sobre Transte- R$ 100.000,00 

qões e resttuições traba-. rências Constitucionais 
istas Exercício Corrente 1.208-X 

Secretaria Municipal de Educação 
Unidade Orçamentária: Administração Goral da Educação 

11001 
Funcional Programática. Aidade Manter e prover recursos humanos. 

111901 00120057 000820 (serves! para as undados educacionais 
apecis do muniiio de Aaueára 

Elsndo e Despesa 7. Porta de Facas 
SIBOV6D0OO - Ou 1103 soro Transa. 6600000 00 

desposas variáveis - pos... rências Constitucionais 
soal ei Exercício Corrento 1.298 X 

especias do município de Araucária 
Elomsção de Dspees | — Pomtade ecaeo Valor 

3190130000 - Obrigações. 01103 - 5% sobre Transfo- R$ 150.000,00 
patronais tôncias Constitucionais 

Exercício Comente 1.208 X 
“Socrotaria Municipal do 

Unidade Orcamenars: — Adrminstação Geral da Educação 
11007 

Funcional Programática: Atividade Administrar planejar e coordenar a 
11,001.0012.0361.0003.20  aducação municipal assegurando o pleno. 

7” funcionamento das unidados do Ensino 
Fundamental 

Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
339092000 - Despesas 01000 - Recursos Ordinários. R$ 10.000,00 
de exercícios anteriores . (Livros) Exercício Corrente. 

Socrotaria Municipal de Educação 
Unidado Orçamentária: Administração Gorai da Educação 

11,001 
Funcional Programática. Alvidade Administrar planejar e coordenar a 

11/01 09120961 000520 educação municipal stegurando a pleno 
funcionamento das undades do Ensino 

Fundamental 
Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
3390300000 - Material de  Ot104 - 25% sobre demais $ 850.000,00 

consumo impostos vinculados a Edu 
“cação: Exercico Corrento 

Secretaria Municipal de Educação 
Unidade Orçamentária: Administração Geral da Educação 

11003 
Funcional Programática: — Atyidade-Garantr alimentação escolar aos 
4010120365 00050 4 alunos da rede púbica do muneíço do 

Araucêna matriculados na educação infant 
Pró Escola. 

Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
3300320000 - Material, 1000 - Recursos Ordinários R$ 500.000,00 

bem ou serviço para ist (Livres) Exercício Corrente 
buição gratuta 
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 2.610.000,00 

At, 2º Para dar cobertura ao (s) crédio(s icicado(e) no artigo anterior 
sorá(ão) anulada(s) parcialmanto a(s) seguinte(s) dotação(õos) aspeci 
cada) 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
Secretaria Municipal de 

Unidade Orçamentária: Administração Geral da Educação 
11001 

Funcional Programática: Atvidade: Administrar, planejar e coordenar a 
11001 00120565 0003 20, echcação mui, assegurando o levo 

funcionamento das unidades da Educação 
[2 

Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
3290370000 - Locação de 01000 - Recursos Ordnários FI$ 100.000,00 

mãodecba (Lives) Exercício Corrente 

Contação Decreto re 36.601 
Secretaria Municipal de Educação 

Unidade Orçamentária: | Administração Geral da Educação 
11.001 

Funcional Programática: Atividade: Administrar planejar coordenar a 
11.001.0012.0964.0003.20 educação municipal assegurando o pleno 

7% funcionamento das unidades do Ensino 
Fundamental 

Elemento de Despesa Fonte do Recurso Valor 
3390330000 - Passagens. 0714 - 25% sobra demais R$ 850.000,00 
e despesas com locomo- impostos vinculados e Eduea. 

ção Exercicio Corrente. 
“Secretaria Municipal de Educação 

Unidade Orçamentária: | Administração Geral da Educação 
11.001 

Funcional Programática: Atividade: Administrar, planejar e coordenar à 
11.001.0012.0381.0003.20 . educação municipal assegurando o plono 

7” funcionamento das unidades do Ensino. 
Fundamental 

Elemento de Despesa Fonte do Rocurso Valor 
339039000 - Ouros | 
serviços de terceira 

pessoa jurídica. 
“Secretaria Municipal de Educação 

Unidade Orçamentária: | Administração Goral da Educação 
11,001 

Funcional Programática: Atividade: Manter e prover recursos humanos 
11.001.0012 0367 .0003.20, (servidores) para as unidades educacionais. 

o pecials do municipio de Araucária, 
Elemento de Despesa Fonte de Rocurso Valor 
3190110000 - Vencimen- 01103 - 5% sobre Translerán- A 850.000,00 
tos e vantagens fias - . cias Canstlucianais Exerc- 

B1000 - Recursos Ordinário R$ 10.900,00 
(Livres) Exercício Corrente 

pessoal civil ci Corrente 1.208-X 
Socrotaria Municipal de Educação 

Unidade Orçamentária FUNDEB 
11002 

Funtional Programática: | Atvidado; Garantir recursos humanos à 
002.00 12.0961.0003 20 educação básica com recursos do FUNDE 

7 
Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
3180410000 -Vencimon. 04401 - FUNDEF 80% - Exor: A 800.000,00 
Jos o vantagens fas cici Corrente 

pessoal cul VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 2.810.000,00 
Ant 3º Esto Decreto eira em Vigor na data de sun publicação. 

Preloura do Munkipia de Araucária, 23 novembro d 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Lo prrooconmuciio 

181 ARAU sá ) 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N: 445/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8594/2020 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2020 
SECRETARIA GESTORA: SMUR. 

No dia 23/11/2021 o Município de Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rua Podio Druszce, 111, nesto ato reprosentado pelo(a) Sacratá. 
rio(a) Municipal Sr). EDINEIA RZESCUTKO MATTOS, CPF, 
030.113.030-67, nos termos da Loi nº 8.666, de 21 de junho da 1993, o 
da Loi nº 10.520, de 17 de julho da 2002, o do Decreto Municipal nº 
34 476/2020, o demais normas logais aplicáveis, om face da classica 
ção da proposta apresentada no(a) PREGÃO Nº: 89/2020 RESOLVE 
registar o preço olertado pola empresariomecedor DEL FRIZON CO: 
MÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI, 
localizada RUA DEZENOVE DE NOVEMBRO, nº 302, BAIRRO ES; 
TANCIA PINHAIS, PINHAIS'PARANÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 
37.517 B7340001-86 representada pelo(a) Sr(a) GLEYCE DE MELO 
MARTINS, CPF: 053.373.659-59, conforme o(s) Ham(ns) abaixo der 
minado(s) com seuts) respectvo(s)preço(s) untário() a quantidadol: 
em nome da empresa acima cilada. Aquisição de Luminárias em tecno: 
logia LED a serem utlzados no sitema de Huminação Pública do Muni 
cio do Araucária, No valor total do R$450.000,00 

EDINEIA RZESCUTKO MATTOS. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

OBS: A tabela citada encontra-se disponivel, integralmente, no diário 
ole olotênico do municipio, sl; 
htps:/araucaria atende netpg=iariooicial para consulta e impressão. 

Os principais sintomas 
do Coronavírus são: 

FEBRE + TOSSE 

ou 

DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR 

Eloa Enmaldo Cds 



de Novembro de 2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2021 

MENOR PREÇO POR ITEM 
A Prefeitura Municipal de Quatro Barras toma público para 
conhecimento dos interossados que fará realizar Licitação, sob a 
modalidade supra, com as seguintes características: 
OBJETO: Contralação de empresa para aquisição de geladeiras, carro 
para materiais da mpeza, biombo hospitalar e mesa para computador, 
equipamentos. desertos do Pregão Elotônico 81/2021 (proposta 
OBB62 606000/1 140.03, emenda parlamentar 19670017/14, processo 
25000110194/2014-94). conforme especiicaçães contidas no Termo de 
Roforências (Anexo 01) do tefrido Edital 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 17h00 do dia 25/11/2021 às. 
BENSO do dia 18/122021, 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 0851 às 08h59 do da 
15/12/2021 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00 do da 
1511272021 
REFERÊNCIA DE TEMPO; Horário Oficial do Brasti, 
LOCAL: Portal Compras BR - www comprasbr.com.br “Acesso 
Identificado” 
O edital completo poderá ser examinado e adquirido polo site 
vw qualrobarras pr gov.br, menu “Licitações” ou solicitado via email 
iolacao(Bqualrobarras pr gov.br. Informações. Poderão ser obtidas pelo 
alo, email ou telefone (041) 3671-8800, das 08h00 às 12h00 a das 
13h30 às 17190, 

“Quatro Barras, 24 de novembro de 2021 
APARECIDA ALVES DE PAULA SBRISSIA 

Pregoeira Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2021 

MENOR PREÇO POR ITEM 
A Prefotura Municipal de Quaro Barras, toma público par 
conhecimento dos Interessados que fará realizar Lictação, sob a 
modalidade supra com as seguintes caracteristicas 
OBJETO; Contratação de empresa para aquisição de cadeiras 
empilhávois, banquota giratória o masa do exames clnicos, 
equipamentos. desertos do Pregão Eletrônico 122021 (Adesão a 
Rosolução 631/2020 da Secretaria do Estado da Saúde - Programa de 
Qualicação da Atenção Primária), conforma especiicações contidas no 
Termo de Referências nexo 01) do referido Edita 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 17h00 do a 25/11/2021 às 
3NSO do dia 15/12/2021 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
15/1212021 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h00 do da 
15/1212021 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário Oficial do Brastia 
LOCAL: Portal Compras BR - om compranbe.comir "Acesso 
Identificado” 
O edital completo poderá ser examinado e adquiido pelo sito 
vw quatrobarras pr gov.br, menu “Liclações” ou sclcitado via email 
ctacaofBquatrobarras pr gov br Informações. Poderão ser obtidas polo, 
io, email ou tlofona (041) 3871-8800, das GBHOO às 12h00 o das 
13h30 do 17h30, 

Quatro Barras, 24 de novembro de 2021, 
APARECIDA ALVES DE PAULA SBRISSIA 

Pregoeira Municipal 

das 13h51 do 13h89 do dia 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 107/2021 
MENOR PREÇO POR ITEM 

JA Prefotura Municipal do Quatro Barras. 
conhecimento dos interessados que fará realizar Lictação, sob a 

toma público para 

veiculos novos para alendor as secretarias municipais, ens desertos do | 
Pregão Eletrônico nº 85/2021, conforme especificações contidas no 
Termo de Referências (Aneno 01) da referido Esstal, 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 17H00 do dia 25/11/2021 às 
OBNSO do dia 16/12/2021 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h51 ás 08h59 do da 
16/12/2021 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00 do da. 
16/12/2021 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário Oficial de Brastia. 
LOCAL: Portal Compras BR - www. comprasbr.com br “Acesso 
Identificado” 
O edital completo poderá ser examinado e adquíido pola sito 
ww. quatrobarras pr 9ow.br, menu “Licitações” ou solicitado via emai 
IchacaofBquatiobarras pr gov br. Informações. Poderão ser obtidas pelo 
sto, email ou telefone (041) 3671-8800, das GBh00 às 12h00 o das. 
13h20 de 17h00, 

Quatro Barras, 24 de novembro de 2021 
APARECIDA ALVES DE PAULA SBRISSIA 

Pregoeira Municipal 

A empresa, DRYLLER IND. E COM. DE HIDRÓXIDOS LTDA, 
CNPJ nº. 08.444.204/0002.04, situada Rua Cláudia Soares, nº 
50, Bairro: Braga, CEP: 83020-790, São José dos Pinhais - PR, 
toma a público que requereu so IAT a Renovação da Licença de 

atividade de fabricação de cal e gesso e 

ET PR PR e 

memoria descritivo. 
ENTREGA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: até 14 de dezembro de 
2021 às 00h00. 
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14 de dezembro de 
221 às DON0O. 
LOCAL: Auditório da Secretaria Municipal de Educação. stuada na Rua 
Não Fávaro, nº 100, Quatro Barras'PR. 
O edital completo poderá ser examinado e adqutido pelo são 
www quairobarras pr gov br, menu “Uctações” ou solicitado vis emas 
letacaouatrobaras pr gov e. intormações poderão ser obtidas pelo, 
sãe, emai ou telefone (041) 3871-8800, das 08h00 às 12H00 e das. 
1330 ás 1TN0O, 

Qualto Barras 24 de novembro de 2021 
ANA CAROLINE L DE MIRANDA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

auiarefBRoaas 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
A Prefeitura Municipal de Quatro Barras toma público, para 
conhecimento dos interessados. que fará realizar Lictação, no exercicio 
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 8022/2021 sob a 
modalidade supra. com as seguntes caractristcas: 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para ampliação da 
Escola Especial Joana Valache, conforme projetos e memorial 
descritivo. 
ENTREGA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: ató 14 de dezembro de 
2021 às 1400. 
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14 de dezembro de 
2024 ds 14h00. 
LOCAL: Audio da Secrutaria Municipal do Educação, situada na Rua 
Não Fávaro, nº 100, Quatro Barras/PR 
O edital completo poderá ser examinado e adquirido pelo site 
wrre-qualrobarras pr gov br. menu Lictações” ou solicitado via email 
ctacaofBquatiobarras pe gov br. Intoemações poderão sor obtidas polo 
sh, email ou telefone (041) 3671-8800, das O8h00 às 12H00 o das. 
4330 ds 17h00, 

Quatro Barras. 24 de novembro de 2021 
ANA CAROLINE L. DE MIRANDA. 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

Câmara Municipal 
Quatro Barras | Paraná 

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021 

Cómara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná. através do 
Pregosiro e equipo de apoio, nomeados pela Portaria nº 0662021. toma 
púbico, para o conhecmento dos interessados que, de acordo com a 
Loi nº 8686/1903 e alerações posteriores, Lei Federal 10.5202002. 
Decreto dera 10.024/2019, Lai Complementar Federal nº 123/2006 e 
Deciato Municipal rf 7384/2020, fará reatzar na modaidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO, do po Menor preço global por lote. 
RESUMO DA LICITAÇÃO 
OBJETO: Contratação de empresa para. prestação de serviços 
contados de lomecmento de ink de meinat doicado. com simeina 
de tanda de 100% (hu duplex. com conexão exclusivamente por fera 
ética, com velocidade minima de 100 Neps na Câmara Municpal de 
Quatro Barras, conforme  especiicações. conidas no Termo de 
Referências Anexo 01) do referido Edil 
MODALIDADE / TIPO: PREGÃO ELETRÓNICO SRP / Menor preço 

omszaoar. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h-00min do dia 
onsanoar. 
LOCAL: =Acesso Identificado” 
Para todas as referências de temp será observado o horário de Brasilia 
198) 
O cecal completo poderá ser exammnado e adquirido pelo ste 
se camaraquatobarraspegovbr ou sobstado via email 
compras(Bcamaraquairobarras pr gov tr. Informações poderão ser 
obtidas pelo sie, e-mail ou telefone (041) 3671-3006, das 08h00 às 
12h00 e das 13h30 às 17h90. 

LUIZ ANDREI SANTOS ALVES 
Pregoeiro Cámara Municipal de Quatro Barras 

Publicação de editais, atas e balanços? 
Entre em contato no tel.: (41) 3263-2002 

Publicidade Legal 
Divulgação! Ieeiura de Samarén 

BR sas sra posso copis dono etdo 

Tapajós: Projeto pode 
levar à criação de 
novo estado no Brasil 

Jader Barbalho, pai de 
Helder Barbalho (MDB) 
atual governador do Pará 
fez um pedido de vistas. 

Propostas para a di 
visão do Pará existem 
desde 1990, quando fo 
sugeriada a criação de 
dois estados: Tapajós « 
Carajás, Em plesbicito de 
2011, a população negou 
ambas as ideias. Em 2019, 
foi iniciado um novo pro- 
cesso, mas apenas para c 
possível novo estado de 
Tapajós. E 

Um projeto que tramita 
no Senado Federal propõe 
a criação de Tapajós, que 
seria a 28» unidade federa- 
tiva do país. 

No último dia dia 17 de 
novembro, o senador Plí- 
nio Valério (PSDB-AM) deu 
parecer favorável a plebis- 
cito que fará consulta à 
população do Pará, estado 
que pode ser divido. 

O projeto entrou em pau- 
ta na Comissão de Constitui- 
ção e Justiça (CC), mas não 
foi votado. 

A Polícia Federal cumpriu 17 mandados 
de prisão e 54 de busca e apreensão 

PF investiga fraudes 
no pagamento do 
auxílio emergencial 

A Polícia Federal (PF) de- 
flagrou nesta quarta-feira 
(24) as Operações Vida Fácil! 

ram ação de duas organi 
zações criminosas especia- 
lizadas no furto mediante 

eVida Fácil para investigar . fraude do benefício assis- 
fraudes de aproximadamen- — tencial, em Birigui, interior 
te R$ 10 milhões em paga- de São Paulo. 
mentos do aulio emergen- “Os líderes dos grupos 
cialdo governo federal. Estão criminosos  ostentavam 
sendo cumpridos 17 manda- alto padrão de vida, ad- 
dos de prisão preventiva e 54. quirindo veículos de luxo 
mandados de busca e apre- . e imúveis. Pelos elementos 
ensão expedidos pela nas ci- . até então obtidos é pos- 
dades de Araçatuba, Bauru, 
Marília, Birigui, São José do 
Rio Preto, todas no interior 
de São Paulo, em Anápolis 
(GO) eMaringá (PR). 

As investigações foram 
iniciadas no início de 2021 
no interior paulista depois 
das informações da Unida- 
de de Repressão às Fraudes 
ao Auxílio Emergencial da 
PE, em Brasília, identifica- 

sível estimar que os pre- 
juízos aos cofres públicos 
sejam superiores a R$ 1 
milhões. À pedido da PF; a 
Justiça Federal decretou 
além das buscas e prisões 
o bloqueio de bens e valo- 
res dos investigados obje- 
tivando garantir a restitui 
ção dos valores desviados 
para os cofres públicos 
informou a PE E 



Parque das Águas de 
Pinhais comemora três anos 

Ontem, dia 24 de no 
vembro, o Parque das Águas 
comemorou três anos. O 
parque é a opção mais fre- 
quentada pelos moradores 
da cidade e recebe turistas 
e visitantes que vêm conhe. 
cer a sua natureza exube- 
rante e a grande estrutura 
ofertada. Uma combinação 
perfeita que contribui com 
a divulgação do nome do 
município, que possuí um 
dos maiores e belos parques 
da Região Metropolitana 

O Parque das Águas cha 
ma atenção por sua ampla 
área, que possui 1,4 milhão 
de metros quadrados. Em- 
bora tenha somente um 
terço da área construída, | 
o local oferece excelente 

fraestrutura: — estaciona: 
mentos interno e externo, 
pontes, sanitários, miran- 

s, praças temáticas, sa 
nitários, pergolados. Para 
aqueles que gostam de pra: 

| O Parque das Águas chama atenção por sua 
À ampla área, que possui 1,4 milhão de metros quadrados 

ticar esporte e atividades 
físicas, 
nhada, pista para ciclistas, 
patins e skate. Os freque 
tadores também têm a op- 

ção de pescar nos lagos, brincarem nos parq 
a alternati-— andar pelos diferen 

paços e até mesmo um 
ples. passeio com seu 

cão de est 

mi- — além de ser u pistas de c 
va para um passeio em fa 
mília, onde é possível fazer 
piqueniques, as crianças 

NADO OAB EEE 

Colombo apresenta “Plano 
Municipal de Desburocratização” 
Desenvolvido pela Prefeiura 

para transformar Colombo em 

feito Helder Lazaroto entregou. plano de metas com propostas 
tande desta terça-feira (29) 0 . arojadas e que vão fazer a dife 

Projeto de Li que instituio Pl. sença no cotídiano das pessoas 
no, Municipal de Desburocra- . em diversos setores. Com pou 
zação. Al cos cliques no celular, vamos 
de setor agilizar à abertura de empresas, 

Estado a aderir o facilitar acesso ao atendimento 
Desburocratizaç médico e tantos outros serviços 

do “Descomplica. que antes demoraram semanas | da 
instituído pel neses. Tudo isso vai elevar ' d 

dual 2026/2021 Colombo a um novo patamar”. JRR Parao prefeito, Helder Lazaroto es 
Parto prefeito estemomen-. afimmouo prefeita BM romeno é histórico paraa população 

to é histórico para a população. 
“O compromisso é eliminar a 
burocracia que tanto atrapalha 

Pedalada Internacional da Natureza 

será no próximo domingo em Piraquara 
No próximo domingo, dia 

28 de novembro, acontecerá 
a Pedalada Internacional da 
Natureza — Circuito das Nas: 
centes do Iguaçu, com trajeto 
de 25 km. A concentração será 
às Oh na Igreja Nossa Senhora 
do Bom Conselho - Arautos do 
Evangelho, localizada na Estra- 
da Jess, 707 no bairro Laranijei 
ras com saídas de 30 em 30 mi. 
nutos a partir das 08h30. 

O evento atrai turistas de di 
ferentes cidades, que buscam o 
contato direto com a natureza. 

A pedalada não possui caráter 
competitivo. A edição de Pira 
quara é uma das mais esperadas 
do ano em razão do rico patri 
múnio natural e histórico do 
município, com belíssimas pai 
sagens dos mananciais da serra. 
A promoção é da Instituto 

Emater IDRParaná em par 
ceria com a Prefeitura de Pi 
raquara - Departamento de 
Turismo, com o apoio da Sane- 
pas, Anda Brasil, INV, Arautos 
do Evangelho e Rotary Club de 
Piraquara 

O evento atrai turistas de diferentes cidades, 
| que buscam o contato direto com a natureza 
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Bom Dia Astral - Dirce Alves 
bomdiaastralebomdiaastral com.br 

Imanaque de Astrologia Dirce Alves 2021. 0 
que Vênus trárá para o seu trabalho, finan- 

, Saúde, amor, etc... Venham nos visitar 
na minha loja: Rua Emiliano Perneta 30 - loja 21 
- galeria Cezar Franco ao lado da praça Zacarias. 
Escute o programa Bom Dia Astral na rádio Cul- 
tura AM 930 e através da nossa Live no facebook 
Dirce Alves Jornalista de segunda a sexta-feira das 
07h às 08h. WhatsApp (41) 9741-1419. 

Quem nasceu hoje 
É o líder do seu grupo social e familiar, Está 

sempre á frente dos projetos, tanto na vida pes- 
soal como profissional. Ativo, não teme enfrentar 
as adversidades. A autoconfiança é uma de suas 
maiores virtudes. Sereno, intenso e decidido. 

Alerta 
Os leoninos passam o dia no alerta e os astros. 

aconselham rotina durante este período, Adie mu- 
danças ou inovações no trabalho. Cuidado para não 
gastar fora do orçamento. Não entre em discussões 
com seu par afetivo ou família. 

Sua determinação é notória, por iss é capaz de dei 
xar sua marca de sucesso. Canalize seus hovos pre 

lt apoio de sócios e familiares. Estará se 
Acertos financeiros. C, 323 M, 

Fase que esta preocupado com o futuro e com isso 
estará pronto realizar novos negócios, Terá chances 
de realizar várias coisas no mesmo tempo. Com 
Sagitário. Sucesso nas finanças. 1084.8515 

Você esta mais popular e conquistará novos ami- 
s de negócios e acertos no trabalho, 

à família e pessoas de sua convi 
menos teimoso com seu amor. C. 414 

afastar dos invejosom. 
cedo. 6.065 M.1198 

Você terá chances de compras domésticas, mudanças. 
molar e decoração. família esta mais compreensiva 
e você se sente feliz. O amor traz união e paixão. Con- 
tecom Câncer e Toro. .544 M.4751 

Periodo que esta mais otimista e vê oportunidades de 
melhorar o relacionam 
Recebe dá carinhos ao seu amor. Sala para compras. 

as. Progresso profissional C.954 M. 502 

Fase que conseguirá apagar o passado e reconstruir o. 
fisturo. Sorte em novos negócios, jogos e possibilidade 
de receber dinheiro esperado. Compreensão da famf- 
Jia Amor caminhando para a paixão. €.706M. 2637. 

A cada dia que passa você se sente melhor, é o Sol 
no seu signo proporcionando expansão nos negó- 
cios, vida familiar e aumento das energias. Muita 
saúde. Comece a planejar o Natal, (.532 M 8379 

Você já sentiu que precisa de atenção nos seus proje- 
tosdetrabalho e não deve sair da rotina. Fiqueatento, 
a ambição pode atrapalhar seu crescimento. Neat 
vo para viagens e compras à prazo, C. 691 M. 7920 

Coma você é muito intuitivo, já percebeu que o setor 
afetivo e financeiro estão devagar. Aposte na sua ha- 
bilidade de ver todos os lados de uma questão e não 
ce dificuldades. Seja apenas natural €. 840 M. 6714 

Fase que se sente seguro em relação ao futuro. Con- 
dições para negociar e ganhar mais Imaginação fé 
tildando chances de visitar parentes, sair para com- 
prasese divertir Amoremal astral. €.289 M. 5846 

De Rad CR ira 



Aprovação da terceira dose foi condicionada 
ao monitoramento de possíveis efeitos adversos. 

Anvisa aprova reforço 
com vacina da Pfizer 

A Agência Nacional de 
Viittica Sanitária (An- 
visa) aprovou resolução 
com a mudança da bula 
da vacina da Pfizer (C 
mirnaty) para incluir a 

Contudo, em reunião 
da diretoria colegiada 
ontem, foi aprovado 
voto, com questiona- 
mentos e recomenda- 
ções ao Ministério da 

possibilidade da dose de Saúde, para realização 
reforço e de que a apli- da campanha da dose 

ia de reforço desse e de 
seis meses após a con- outros imunizantes. A 
clusão do ciclo vacinal. partir de agora, a apli 
para pessoas a partir de ção da dose de reforço 
18 anos. A aprovação foi da Pfizer passa a estar 
condicionada ao moni- ancorada pela permis- 
toramento de possíveis são da Anvisa, mas as 
efeitos adversos. demais ainda não. E 

i 
Drngação 

E Proposta foi batizada de Lei Paulo Gustavo em 
homenagem ao famoso humorista, falecido neste ano 

Senado aprova 
R$ 3,8 bi para 

o setor cultural 
O Senado aprovouon- A proposta, de auto- 

tem o projeto que prevê . ria do senador Paulo Ro- 
repasse de R$ 3,8 bilhões. cha (PT), foi batizada de 
em recursos federais “Lei Paulo Gustavo” em 
para o enfrentamento homenagem ao ator e 
dos efeitos da pandemia humorista, um dos mais 
de Covid sobre o setor populares do país e que 
cultural — um dos mais morreu em maio deste 
impactados pela crise sa- . ano, vítima da Covid-19. 
nitária. O texto ainda será O projeto foi aprovado 
analisado pela Câmara e, conforme versão propos- 
se virar lei, prevê que o 
dinheiro seja repassado 
aos Estados, municípios 
e Distrito Federal. 

ta pelo relator Eduardo 
Gomes (MDB), líder do 
governo Jair Bolsonaro 
no Congresso. E 

Eita Errado Prada 
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Governo libera R$ 1,4 bi para 
compra de vacinas anticovid 

oi rer 

O Plano Nacional de 
Imunização recebeu 
R$ 1,4 bilhão para a 
compra de 100 milhões 
de doses das vacinas 
contra a Covid-19. A 

portaria com a libe- 
dos recursos foi 

publicada em edição 
extraordinária no Dj 
rio Oficial da União. O 

dinheiro veio por meio 
de um crédito suple- 
mentar no Orçamento 
de 2021, que remane- 
jou gastos discricioná- 
rios (não obrigatórios), 
sem impactar as con- 
tas públicas nem es- 

Miu A 

PE Governo Fesierai espera comprar 340 milhões de doses 
ABR Ge vacinas anticovid para as próximas fases de imunização 

lano Nacional d 
imecaenda 

tourar o teto de gastos. 
Caso os recursos 

viessem por meio de 
créditos - extraordiná- 
rios, estariam fora do 
teto. A liberação dos 
recursos havia sido 
anunciada na segunda- 
feira (22) pelo secretá- 
rio especial de Tesouro 
e Orçamento do Minis- 
tério da Economia, 
teves Colnago. 

O Governo Federal 

espera comprar 340 mi. 
lhões de doses de vaci 
nas contra a Covid-19 
para as próximas fase: 
de imunização. E 

BEEN DOE OEA GOO AOL LD 

Brasil e Paraguai discutem 
inauguração de nova ponte 

<: O presidente Jair Bolsona- 
ro se reuniu ontem com seu 
homólogo paraguaio, Mario 
Abdo Benítez, no Palácio do 
Planalto. Após o encontro, 
ambos deram uma declara- 
ção oficial à imprensa. Entre 
os temas abordados no en- 
contro esteve a construção 
da segunda ponte de ligação 
entre os dois países. 

“Nesta visita de s 
veio o nobre pre 
Paraguai tratar de vários 
assuntos. conosco. Como, 
por exemplo, estaremos, se 

Deus quiser, concluindo a 
segunda ponte com o Para- 
guai em meados do ano que 
vem, disse Bolsonaro. A 
ponte, cuja construção está 
sendo financiada por uma 
parceria entre a taipu Bina- 
cional e o Governo do Esta- 
do do Paraná, vai ligar Foz 
do Iguaçu à cidade para- 
guaia de Presidente Franco. 
Atualmente, a única ponte 
existente entre os dois pa- 
íses é a Ponte da Amizade, 
que conecta Foz do Iguaçu 
a Cidade do Leste. E 

Wi Das 
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BE css coroas sercuniramno patáco do Pano 

Bolsonaro assina com o TCE 

fiscalização de obras públicas 
O presidente Jair Bolso- 

naro poderá vir ao Paraná 
nos próximos dias, para a 
assinatura de um acordo 
de cooperação com o Tri- 
bunal de Contas do Esta- 
do (TCE-PR) para uso de 
satélites na fiscalização de 
obras públicas. A informa- 
ção foi confirmada ao pre- 
sidente do órgão, conse- 
lheiro Fábio Camargo, pelo 
ministro da Ciência, Tec- 
nologia e Inovação, Mar- 
cos Pontes. À agenda com 
Bolsonaro, que poderá ser 
em Curitiba ou em Brasília, 
será organizada pelo depu- 
tado federal Filipe Barros. 

Presidente do TCE/PR, Fábio Camargo (dir), deverá 
receber o presidente Jair Bolsonaro nos próximos dias 

Divulgação 
O parlamentar confir- 

mou o encontro em uma 
videoconferência ao lado 
de Marcos Pontes. Ne 
conversa, o presidente do 
TCE-PR aproveitou para 
agradecer ao ministro e à 
direção do Instituto Na- 
cional de Pesquisas Espa- 
ciais (INPE) pelo apoio. 
O uso de satélites pode 
economizar milhões em 
recursos públicos, anteci 
par as fiscalizações e aca- 
bar com os pagamentos 
antecipados de obras não 
concluídas ou que não es- 
tão seguindo os cronogra- 
mas de contrato. 


